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Polska-Stegna: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2022/S 165-469531
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy w Stegnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5792069687
Adres pocztowy: ul. Gdańska 34
Miejscowość: Stegna
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-103
Państwo: Polska
E-mail: angelika.talpa@stegna.pl
Tel.: +48 552478171
Faks: +48 552478395
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stegna.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/stegna
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Stegna
Numer referencyjny: IGPN-I.271.17.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Stegna
a) wykonywanie Usługi Kompleksowej przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury oraz Majątku
Zamawiającego
b) utrzymanie posiadanej Infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania Usługi Kompleksowej w dobrym
stanie technicznym
c) utrzymanie Majątku Zamawiającego wykorzystywanego do wykonywania Usługi Kompleksowej
d) bieżącego monitorowania sprawności Infrastruktury
e) zapewnienie oświetlenia w obszarze funkcjonowania Infrastruktury
f) wykonania Usługi Modernizacji, w postaci wymiany 1414 opraw oświetleniowych
g) montaż oraz demontaż 150 szt. iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych
h) wykonanie nowych inwestycji oświetleniowych
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 554 136.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 554 136.00 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Stegna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Stegna
a) wykonywanie Usługi Kompleksowej przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury oraz Majątku
Zamawiającego
b) utrzymanie posiadanej Infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania Usługi Kompleksowej w dobrym
stanie technicznym
c) utrzymanie Majątku Zamawiającego wykorzystywanego do wykonywania Usługi Kompleksowej
d) bieżącego monitorowania sprawności Infrastruktury
e) zapewnienie oświetlenia w obszarze funkcjonowania Infrastruktury
f) wykonania Usługi Modernizacji, w postaci wymiany 1414 opraw oświetleniowych
g) montaż oraz demontaż 150 szt. iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych
h) wykonanie nowych inwestycji oświetleniowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
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• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny: obowiązkiem gmin jest finansowanie
zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy
Stegna urządzeniami oświetleniowymi wg ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
716 ze zm.). Aby zrealizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych
urządzeniami oświetleniowymi znajdującymi się w obrębie granic Gminy Stegna, gmina musi posiadać zgodę
właściciela urządzeń oświetleniowych tj. Energa Oświetlenia Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot,
na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż Energa Oświetlenie Sp.
z o.o.
Właściciel pismem z dnia 20.05.2022 r. nie wyraził zgody na prowadzenie konserwacji oświetlenia ulic, placów
i dróg publicznych na terenie Gminy Stegna i będącego na majątku Energa Oświetlenie Sp. z o.o. przez
inne podmioty niż Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Powyższe pismo dot. niewyrażenia zgody na dopuszczenie
podmiotów zewnętrznych do prowadzenia konserwacji urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego
stanowiących własność Spółki oraz zabudowy urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego na sieciach
energetycznych na terenie Gminy Stegna, wynika, że: prowadzenie prac eksploatacyjnych i ruchowych (w tym
konserwacyjnych) w infrastrukturze energetycznej obejmującej linie energetyczne, stacje transformatorowe,
urządzenia automatyki, urządzenia oświetlenia ulicznego, zabezpieczone jest działalnością wymagającą ścisłej
koordynacji i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców przewidzianych
przepisami prawa. Specyfika i funkcjonalne powiązania sieci energetycznych nie pozwalają na prowadzenie na
nich prac eksploatacyjnych i ruchowych przez podmioty zewnętrzne. Ponieważ sieci abonenckie (dostarczające
energię elektryczną na potrzeby komunalne i gospodarcze) są integralnie powiązane z sieciami oświetlenia
ulicznego (np. przewody zasilające i sterujące oświetlenia są prowadzone jako wspólne) usuwanie awarii,
wyłączenia, zabiegi eksploatacyjne urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego mają bezpośredni wpływ
na dostawy energii elektrycznej w sieciach abonenckich za które odpowiada dostawca. Ponadto Energa
Oświetlenie Sp. z o.o. jako właściciel i najemca infrastruktury nie może nie mieć wpływu na dokonywanie
specjalistycznych i odpowiedzialnych prac na jej majątku. Oczywistym jest, że każdy właściciel – zgodnie z
treścią art. 140 Kodeksu cywilnego – może korzystać ze swojej rzeczy z wyłączeniem innych osób. Gmina nie
może, zatem narzucić właścicielowi infrastruktury wykonawcy, którego sama wybierze, gdyż oznaczałoby to
naruszenie art. 140 Kodeksu cywilnego i rodziło po stronie Spółki roszczenie określone w art. 222 Kodeksu
cywilnego. Ponadto Energa Oświetlenie Sp. z o.o. jako właściciel infrastruktury oświetleniowej pismem z
dnia 20.05.2022 r nie wyraził zgody na zakup i dostawę energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych
należących do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Stegna. Zgodnie z treścią prawa własności
określoną w art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, gmina nie będąca właścicielem
infrastruktury oświetleniowej, nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować przetargów na dostawę
energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację tej infrastruktury energetycznej.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
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Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
29/07/2022

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energa Oświetlenie Sp.zo.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5851232055
Adres pocztowy: Artura Grottgera 7
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 81-809
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 554 136.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie
wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec
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postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2022
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